
 

 

Política de Saúde, Segurança, Meio ambiente e 
Security (HSE&S), Qualidade, Gerenciamento de 

Produtos e Sustentabilidade 
 

Na Nouryon, nossos princípios fundamentais: Integridade, Segurança e Sustentabilidade nos permitem ser um parceiro em química essencial 
para um futuro sustentável. Nossa visão é zero lesões, desperdícios e danos. Nós avançamos através de: 

 Proteger a saúde e segurança de nossos empregados, contratados, clientes e da nossa vizinhança. 
 Manter a segurança de nossas pessoas e nossos ativos. 
 Proteger o meio ambiente, melhorando a presença em nossas cadeias de valor e fornecendo soluções sustentáveis para nossa indústria. 
 Promover o gerenciamento da segurança dos nossos produtos e atividades durante todo seu ciclo de vida. 
 Ser um fornecedor proativo, eficiente e inovador para nossos clientes, melhorar continuamente nossos processos para atender as necessidades 

do cliente. 
 Garantir o respeito pelos direitos humanos reconhecidos internacionalmente em nossas operações e em nossas cadeias de valor. 

Além disso, para cumprir com as leis e os requisitos regulamentares, a Nouryon busca os seguintes objetivos, em cooperação com os clientes, 
fornecedores, distribuidores e outros prestadores de serviços: 

 Garantir que todas as atividades sejam conduzidas de maneira consistente com os princípios fundamentais da Nouryon, os valores, diretrizes, 
regras e procedimentos, incluindo: 

 Seleção e avaliação de fornecedores, contratados e outros prestadores de serviço. 
 Pesquisas, design, engenharia, construção e comissionamento de novos projetos. 
 Acompanhamento de atividades e visitas técnicas diretamente nos clientes. 

 Garantir que as atividades de negócio sejam conduzidas para prevenir qualquer dano aos nossos clientes, funcionários, contratados, ao público, a 
outras partes interessadas e ao meio ambiente. 

 Desenvolver, fabricar e comercializar nossos produtos com foco nos aspectos de HSE&S e de Qualidade, garantindo conformidade com o sistema 
de gerenciamento de produtos da Nouryon e vender somente os produtos que podem ser transportados, armazenados, utilizados de forma 
segura. 

 Desenvolver, fabricar e comercializar nossos produtos, respeitando os aspectos de HSE&S e de Qualidade suportados por nossos sistemas de 
gestão, garantir a conformidade com o sistema Nouryon de gestão de segurança de produtos e vender apenas os produtos que podem ser 
transportados, armazenados, usados e descartados com segurança. 

 Proteger as pessoas, os bens, propriedade intelectual e informações críticas relacionadas a danos acidentais ou intencionais, prejuízos e perdas. 
 Comunicar de forma aberta sobre nossas atividades, incentivando o diálogo e a divulgação do nosso progresso no desempenho em saúde, 

segurança, meio ambiente e qualidade. 
 Empenharse para que haja eficiência da utilização de recursos por toda a cadeia de valores, utilizando materiais e energia de forma eficiente, 

promovendo um sistema regenerativo nas atividades atuais assim como promover novas soluções para o encerramento de ciclos. 
 Engajar e envolver empregados em todos os níveis organizacionais de modo a promover uma melhoria continua na criação de valor e desenvolver 

competências. 
Para atingir isso iremos: 

 Definir metas desafiadoras e avaliar o progresso para garantir melhorias contínuas no desempenho de HSE&S, qualidade, sustentabilidade e 
gerenciamento de produtos. 

 Promover parcerias colaborativas com nossos clientes para desenvolver soluções que ajudam no crescimento mútuo. 
 Definir metas desafiadoras e avaliar o progresso para garantir a melhoria contínua de HSE&S, Qualidade, Sustentabilidade e na performance de 

gerenciamentos de produtos. 
 Reconhecer oportunidades para melhorar, priorizar e resolver usando recursos multifuncionais; compartilhar as boas práticas e experiências 

através de documentos e aplicação dos fundamentos de gerenciamento de mudanças. 
 Prover locais de trabalho seguros e saudáveis para nossos empregados, contratados e outros prestadores de serviço. 
 Prover informações, instruções e treinamentos para habilitar os empregados e contratados de modo que atendam suas responsabilidades e 

contribuam com as conformidades de nossa política. 
 Prover informações apropriadas de HSE&S, Qualidade, Sustentabilidade e do gerenciamento de produtos, incluindo o código de conduta, para 

todos os contratados, clientes e outros que trabalham conosco, que manuseiam nossos produtos ou operem com nossas tecnologias. 
 Proteger o meio ambiente através da prevenção ou minimização do impacto de nossas atividades, fábricas e produtos; através da inovação no 

design, na fabricação, em processos de manutenção e distribuição; enquanto a eficiência dos recursos é otimizada por toda a cadeia de valores, 
como minimizando e convertendo resíduos em materiais úteis. 

 Implementar práticas de gerenciamento para melhorar a segurança patrimonial. 
 Gerenciar os riscos para pessoas e ao meio ambiente em fábricas não operacionais e em sites adquiridos através de fusões e aquisições. 

Nós ativamente suportamos o guia de princípios da Câmara de Comercio Internacional para Desenvolvimento Sustentável e nós assinamos a 
Carta de Atuação Responsável Global e o Pacto Global. 
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